
Culinair Gilde Zeeland | 2017-05 3 

 

VOORGERECHT: BLOEMKOOL - WATERKERS - PARMEZAAN 

  ingrediënten Bereiding tartaar van bloemkool 1e bereiding: 

• Snijd eerst de stam van de bloemkool om mooie rondjes te kunnen snijden (3e bereiding) 

• Maak een tartaar van bloemkool: snijd hiervoor met een scherp mes enkel het bovenste laagje 
van de kwart bloemkool af; bewaar de kern (zie 3e bereiding) 

• Blancheer deze kleine stukjes bloemkool 1 minuut in kokend gezouten water en giet af;  

• Voeg een eetlepel gesmolten hazelnootkleurige boter toe plus zo nodig wat peper en zout;  

• Zet afgedekt weg tot gebruik in de warmhoudkast.  
 

2e bereiding van bloemkool: 

• Snijd kleine roosjes van het 2e kwart van de bloemkool en kook even in gezouten water; bewaar 
de kern (ze 3e bereiding) 

• Zie verder voorbereiding voor het uitserveren. 
 

3e bereiding van bloemkool / zoetzuur: 

• Snijd de kern (van het 3e kwart of van meerdere kwarten) van de bloemkool in schijfjes op de 
mandoline en steek hieruit mooie rondjes; 

• Laat de rondjes ongeveer ½ uur marineren in een dressing van dragonazijn, olijfolie en peper en 
zout; 
 

4e bereiding van bloemkool: 

• Maak een crème van de stukken van het laatste kwart van de bloemkool; snijd hiervoor het 
resterende kwart in gelijke stukken en gaar in circa 15 minuten in de gevogeltebouillon en 
room; voeg hierbij een vleugje nootmuskaat; Giet af, maar bewaar het kookvocht; 

• Pureer de bloemkool in de blender en voeg zo nodig wat kookvocht toe om de crème smeuïg te 
maken. Bewaar afgedekt in de warmhoudkast. 
 

Bereiding aardappelpuree: 

• Kook de geschilde aardappelen gaar in gezouten water, pureer en werk af met boter en peper 
en warme melk; zet afgedekt weg tot gebruik in de warmhoudkast; 

 

  Bloemkool 1e bereiding 
¼ stuk Bloemkool (bio) 
  zout 
  boter 
   
   
   
  Bloemkool 2e bereiding 
¼ stuk bloemkool 
   
   
  Bloemkool 3e bereiding 
¼ stuk bloemkool 
10 ml dragonazijn 
30 ml olijfolie extra vergine  
  peper en zout  
   
   
  Bloemkool 4e bereiding 
½ stuk bloemkool  
100 ml gevogeltebouillon  
100 ml room 
  vleugje nootmuskaat  
   
  Aardappelpuree 
400 g vastkokende aardappel  
75 g ongezouten boter 
25 g volle melk 
   
   



Culinair Gilde Zeeland | 2017-05 4 

  Lente-uitjes  Bereiding lente-uitjes:  

• Maak de lente-uitjes schoon en snijd het groen van het wit; verwijder het bovenste gedeelte 
van het groen; Snijd de rest van het groen in dunne reepjes en leg deze in ijswater; 

• Leg de witte delen in een pannetje en overgiet met de helft van de gevogeltebouillon en een 
klontje boter; zet het pannetje op het vuur tot alle vocht is verdampt; smaak af met peper en 
zout. Let op: deze bereiding pas uitvoeren circa 15 minuten voor het uitserveren! 

Bereiding crème van waterkers: 

• Leg 12 blaadjes van de waterkers apart; 

• Breng in een ruime pan gezouten water aan de kook en laat hierin de overige waterkers 2 
minuten koken zonder deksel;  

• Giet af en doe de waterkers direct in klaarstaand water met ijsblokjes; 

• Pers nu de afgekoelde waterkers goed uit, doe in de blender en maal tot een crème; 

• Zie verder voorbereiding voor het uitserveren! 
Voorbereiding voor het uitserveren: 

• Was enkele aardappelen, snijd op de mandoline in dunne schijfjes (3 stuks p.p.) en frituur kort 
(tot licht bruin) in de frituurpan die is verwarmd tot 180 °C.  

• 1e bereiding bloemkool: de tartaar is aangemaakt met hazelnootkleurige boter en is warm; 

• 2e bereiding bloemkool: bak de roosjes even aan in een braadpan met wat boter; 

• 3e en 4e bereiding bloemkool staan klaar als ook de aardappelpuree (in spuitzak) en de 2 
bereidingen van lente-uitjes; 

• waterkers:  Voeg aan de waterkers 1-2 eetlepels gesmolten hazelnootkleurige boter toe en wat 
peper en zout en bind zo nodig met iets xantana 

Uitserveren: 
1. zet een grote cirkel op de warme borden en spuit hierin punten aardappelpuree; 
2. vul de cirkel mooi op met de tartaal van bloemkool, de gebakken roosjes bloemkool, de 

schijfjes zoetzure bloemkool, de gegaarde lente-ui en de crème van bloemkool; 
3. versier met schaafsel van Parmezaanse kaas en het gekruide groen van de lente-ui; 
4. Werk af met een streep crème van waterkers aan de rand van het bord inclusief het 

bewaarde blad waterkers; 
5. Steek een paar gefrituurde aardappelschijfjes in het gerecht en werk af met wat druppels 

hazelnootboter en een blaadje groen zo nodig of gewenst. 
 

Wijnadvies:  Chardonnay Classic Beaujolais / Saint Véran 

12 st lente-uitjes  
90 ml gevogeltebouillon  
  klontje boter  
   
   
  Crème waterkers 
3 bosjes Waterkers (blaadjes + steeltjes) 
10 ml gevogelte bouillon 
   
   
   
   
  Voorbereiding uitserveren  
2-3 st  Aardappel  
2 el gesmolten hazelnootkleurige 
  boter 
  peper en zout  
  xantana zn. 
   
   
   
   
   
   
   
± 50 g Parmezaanse kaas  
   
   
12 bl waterkers 
   
   
   


